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Вечер на добродетелите – Спомени от детството е безспорно най-значимото и запомнящо 

се събитие на фондация „За Нашите Деца“ през изминалата 2014 година. Каузата на 

събитието бе вдъхновена от ранното детство, което е пътят за навлизане в зрелостта и 

което със своята мимолетност, яркост и крехкост предначертава житейската ни карта за 

пътуване като големи хора. Ние вярваме, че всяко дете има право на равен старт в живота, 

на подкрепящо семейство и на развиваща среда. Защото децата са не само нашето 

настояще, но и бъдещето ни. Всички заедно си пожелахме  да осигурим за повече деца 

мечтаното детство, което дава криле чрез грижите и любовта на семейството.  

Вечер на добродетелите 2014 се проведе за втори пореден път в елегантната атмосфера на 

Sofia Event Center, благодарение на безвъзмездната подкрепа на домакините. Спонсорите на 

събитието - Дънди Прешъс Металс Челопеч, Салвис Фарма и ЕОС Сървисис и 

партньорите, които ни подкрепиха направиха възможно 100% от набраната сума да бъде 

насочена за каузата на Вечерта. За успеха на събитието допринесоха нашите дългогодишни 

поддръжници - сценаристът Иван Ангелов, режисьорът  Димитър Коцев – Шошо, водещите 

Мира Добрева и Драго Симеонов, Игор Марковски,  а също и звездният екип  от пеещи 

добродеятели и техните ментори. 

Събитието събра на едно място 300 гости, които демонстрираха своята искрена подкрепа за 

каузата  всяко българско дете да получи обич и насърчение, за да развие пълния си потенциал.  

Програмата на Вечер на добродетелите 2014 предложи 6 музикални изпълнения, за които 

гостите даряваха средства, а ценни предмети и картини бяха разиграни на благотворително 

наддаване. Като резултат бяха набрани 75 044 лева с цел  осигуряване на  материална, 

емоционална и специализирана помощ за бебета в беда, деца с увреждания или с 

проблеми в развитието, както и подкрепа на родителите им за превъзмогване на 

трудностите и предизвикателствата в ранното детство. 

Като огромен успех отчитаме личната ангажираност, която показаха участниците в събитието. 

Чрез своето участие те показаха неограничените възможности, които има всеки човек, когато 

http://detebg.org/bg/items/541/Kauzata.html
http://detebg.org/bg/items/541/Kauzata.html
http://detebg.org/bg/items/549/Partnori.html
http://detebg.org/bg/items/543/Programa.html
http://detebg.org/bg/items/560/Blagotvoritelno-naddavane.html
http://detebg.org/bg/items/560/Blagotvoritelno-naddavane.html
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е поставен в подкрепяща и стимулираща развитието среда. Ето какво ни споделиха някои 

от  героите на събитието преди и след Вечер на 

добродетелите: 

„Това, че сме имали късмета да се реализираме и 

успеем, ни задължава да изкажем своята 

благодарност като помогнем на децата, които 

нямат подобен късмет. Тези деца утре може да 

са нашите лекари, политици, учители, творци, 

изобретатели и учени. Те вероятно няма да ни 

познават, може би и ние тях, но заедно, дете по 

дете, ще правим живота в България по-ведър, по-

желан и по-пълноценен.“ 

Мария Шишкова - Управляващ съдружник на AIMS 

Human Capital Bulgaria & Dale Carnegie Training и 

Пеещ добродеятел на Вечер на добродетелите 

2014 

 

„В епоха като нашата, в която всеки е вглъбен в себе си и се състезава с времето, силно 

си пожелавам все повече хора да осъзнаят нуждата от това да бъдем добри, да се обединим 

за благородни каузи като тази и да дадем вяра на хората, които се нуждаят от нея." - 

Калоян Тодоров - Съсобственик и изпълнителен директор на SEG и Sofia Event Center – 

домакин на Вечер на добродетелите 2014 

Вечер на добродетелите 2014 си постави за цел да подкрепи пълноценното развитие на 

децата в ранна възраст в България. Ние във фондация „За Нашите Деца” допринасяме за 

насърчаване на ранното детско развитие, в случаите когато: 

 Детето е в риск да бъде изоставено, като предотвратим това и му осигурим  сигурна 

и развиваща семейна среда  

 Детето има трудности в развитието си, като осигурим на него и семейството му 

необходимата професионална подкрепа в най-тежките мигове от техния живот и им 

дадем увереността, че заедно можем да се справим с предизвикателствата. 

 

ПРОМЯНАТА, КОЯТО ПОСТИГНАХМЕ С НАБРАНИТЕ СРЕДСТВА 

Предотвратяване на разделянето на децата от семейството им  

Един от основните фокуси в работата на фондация „За Нашите Деца“, насочен именно към  

подкрепа на семейството на децата, е превенцията на изоставянето. Ние отстояваме 

правото на децата да израснат в семейство и във всички случаи, в които това е в интерес на 

детето, ние подкрепяме родното семейство, за да не се стигне до разделяне.  

Благодарение на Вашата подкрепа само за първите 6 месеца и то само чрез тази наша 

услуга, предоставяна в двата ни Центъра за обществена подкрепа – в София и Пловдив, 

успяхме да подкрепим 136 семейства и техните деца,  111 от като тях в най-ранна детска 

възраст (новородени и 0-7 години) ! В 128 от тези случаи ( 94%)  превенцията е била успешна 

„В личен план изминалата година 

беше важна за мен – приех 

предизвикателството да взема 

стотици уроци по пеене и заедно със 

7 - годишната ми партньорка по дует 

Сара Гушева да пея на “Вечер на 

добродетелите” в София. От една 

невинна идея преди няколко години 

сега този проект се превърна в 

ключов за фондацията…“ - Максим 

Бехар - основател и главен 

изпълнителен директор на M3 

Communications Group, Член на 

Настоятелството на фондация „За 
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и децата не са попаднали в институция. 118 от тези деца останаха в своето родно семейство 

благодарение на намесата на нашите специалисти, а други 10 от тях получиха шанса да растат 

в семейна среда вместо в изолацията на социалните институции. Това е изключителен успех 

и дава перспектива за развитие на тези деца, защото според последните изследвания 

отглеждането на дете до 3-годишна възраст в институции има трайно негативно въздействие 

върху него и силно намалява шансовете за пълноценна реализация в живота. 

Най-честите причини, които повлияват изоставянето на деца в ранна възраст са свързани с 

бедност, проблеми в семейството, социално 

изключване, непроследена бременност и липса на 

здравна култура. Ето защо нашата услуга 

превенция на изоставянето е насочена към 

бременни жени и родилки, при които има риск да 

изоставят новороденото; семейства в затруднено 

положение; семейства с деца с трудности в 

развитието; млади хора, които се нуждаят от 

развитие на родителски умения, многодетни майки 

в риск да изоставят децата си.  

Практиката ни показва, че по-голямата част от децата, които са в риск да бъдат изоставени 

са новородени. С цел да предотвратим това и да подкрепим родителите да осигурят 

необходимите условия за развитието на детето, нашите специалисти предоставят 

консултации на семейството, курсове за родителски умения и материална и финансова 

помощ, в зависимост от нуждите на семейството. 

Изключително важно за успешната превенция е навременното получаване на информация за 

новородено в риск да бъде изоставено.  Благодарение на добрите партньорски отношения с 

болниците ПСАГБАЛ „Св. София“ и ВСАГБАЛ „Шейново“ в София и МБАЛ „Св. Мина“, МБАЛ 

и СБГАЛ „Селена“ в Пловдив, нашите специалисти предоставят ежеседмични дежурства в 

техните отделения, където могат навреме да реагират на ситуации с риск от изоставяне на 

новороденото.  

Отново благодарение на средствата, които Вие дарихте на Вечер на 

добродетелите 2014, нашите екипи в София и Пловдив : 

 подкрепиха 48 бременни жени и млади майки само през първите 6 месеца. 

Това е равнозначно на  спасяването на 48 деца, които са били в риск да бъдат 

изоставени в дом за деца 

 организираха курсове за родителски умения и първи грижи за 

новороденото, в които участие за първите 6 месеца на 2015г. взеха 155 

родители на деца в риск.  

 предоставиха материална помощ – бебешка козметика, памперси, сухо мляко, 

дрешки или финансова подкрепа за закупуване на лекарства, осигуряване на 

учебни помагала, закупуване на храна, заплащане на физиотерапия за общо 126 

семейства за първите 6 месеца от началото на годината в зависимост от 

основните нужди на семейството.  
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Мартин Бараков - социален работник по превенция за изоставянето във фондация „За 

Нашите Деца“ представя една от историите на децата и семействата, които подкрепяме: 

Кой е най-емоционалният и най-мотивиращият за теб случай от януари тази година 

досега, който няма да забравиш?  

Това е първата ми кризисна интервенция в Родилно отделение. Оказа се успешна и 

продължих работа със семейството. Детето израсна пред очите ми и се превърна в един 

здрав, усмихнат мъж. Започнах работа и с по-голямо дете в семейството, което има 

поставена диагноза Детска церебрална парализа и така се преплетоха двата случая. 

Мотивиращо е да виждам как едно дете израства здраво сред хора, които го обичат. След 

всяко домашно посещение се чувствам щастлив, че съм успял да помогна това малко 

човече, да има дом, в който да расте здраво и сред хората, които го обичат и се грижат за 

него. В същото време майката стана много по-уверена в себе си.  С всяко мое посещение 

виждах, че тя се справя все по-добре и от първоначалното й притеснение не е останала 

никаква следа. 

Защо за теб е важна тази кауза, с която си обвързал професионалното си развитие? 

Защото няма чужди деца. Обичам да виждам радостта в детските очи и усмивките им, 

когато са щастливи. 

Защо е важно да спасиш едно дете от изоставяне? 

Семейството е най-добрата среда за израстване на едно дете. Родителите могат да го 

дарят с най-много обич. Връзката, която се изгражда между родителите и дете е 

неповторима и не може да бъде заместена по никакъв начин. 

Ранна интервенция за деца  

Ранната интервенция е насочена към деца от 0 -3 г . ,  които са родени 

недоносени, с увреждания, или в риск да развият увреждане, имат забавяне или 

Само за първите 6 месеца нашите специалисти по Ранна интервенция за деца са 

подкрепили 84 семейства на деца със специфични потребности, забавяне в 

развитието или риск от такива, като семействата са получили: 

 Здравно консултиране и обучение на родителите за грижа за деца със 

специални нужди; 

 Скрийнинг на развитието на деца 0-3г.; 

 Стимулиране на потенциала на децата чрез насочване към допълнителни 

услуги; 

 Обучения за първи грижи за новородени; 

 Индивидуален план за подпомагане развитието на детето; 

 Домашни посещения за подкрепа на семейството за работа в посока 

развитието на уменията на децата 

http://detebg.org/bg/items/view/4440/Martin-Barakov.html
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отклонения в развитието си. Услугата цели да подкрепи семейството ,  за  да 

може  то  да стимулира развитието на детето си чрез подход, който  се фокусира 

върху силните страни на  семейството .  Нашите специалисти  работят с децата 

и техните родители в домашни условия или в нашите центрове за подкрепа .  

В България все още не са развити достатъчно услугите, които подкрепят семействата на деца 

с увреждания и затова  е толкова голям процентът на децата с увреждания, които са в риск да 

бъдат изоставени. Нашата програма е една от малкото, развити в страната, която цели чрез 

повишаване на уменията родителите да се стимулира развитието на самите деца.  

Като една от най-новите в страната услуги, същността на ранната интервенция за деца остава 

все още неясна за мнозина. Ние предпочитаме да ви я представим през конкретна история 

от практиката на наш специалист – Рая Цветанова. Често пъти в стремежа си да бъдем 

максимално точни и да представим резултатите от 

работата си по професионален начин, пропускаме 

да подчертаем, че зад цифрите в статистиката ни 

стоят реални семейства и деца с реални нужди. 

А зад подкрепата към тях – реални специалисти, 

които преживяват всяка от историите на децата, 

радват се на всеки малък напредък в развитието им 

и ежедневно се борят с предразсъдъците на 

обществото ни. 

Кой е най-емоционалният и най-мотивиращият 

за теб случай от януари тази година досега, 

който няма да забравиш? 

 

За мен най-емоционалният и най-мотивиращият 

случай, който няма да забравя е случаят на 

детето Боби. Ето и малко история: Майката 

ражда близнаците Боби и Нина. Малко след това 

бащата на децата претърпява трудова 

злополука и задълго е прикован на легло. 

Семейството няма финансовата възможност да 

се грижи за 3-те си деца, едното от които със 

Синдром на Даун. Майката не се чувства 

подготвена да се грижи за дете със специални 

нужди. А и лекарите в родилното отделение я 

посъветвали да го остави. Казали й, че няма да 

се развива нормално и може да провали 

живота на семейството. Боби прекарва цели 

3 години в институция. През 2013г. майката  

решава да вземе детето си обратно. Сега е на 

4г. и 11м.  

С какво този случай те впечатли и мотивира да 

продължаваш да работиш със същия хъс и 

ентусиазъм? 

Рая работи със семейството по 

програма Ранна интервенция 

за деца от м. юли 2013г. до 

момента. В началото Боби 

проявява агресия и 

автоагресия, едва ходи, не е 

научен да изразява емоциите 

си… След известен период от 

време детето отбелязва видим 

напредък в развитието си -  

ходи с по-стабилна походка, 

произнася срички, казва 

няколко думи,  качва се и слиза 

по стълби сам, храни се 

самостоятелно, използва 

прибори и може да пие сам от 

чаша, реди кула от кубчета. 

Изразява предпочитание към 

музикални играчки. Посещава 

веднъж седмично 

музикотерапия в ЦОП ‘’Св. 

София’’. Общува и обича да 

играе с други деца.  

Детето Боби е постигнало 

значителен напредък в 

развитието си към днешна 

дата. Благодарение на 

усилията на всички 

специалисти, които работят в 

посока развитието на 

потенциала му. Благодарение 

и на борбената му майка. 
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Всички знаем, колко е трудно да отглеждаш дете с увреждане в България. За мен беше 

важно да подкрепя това решение – решението на родителите да заемат своето място - 

до детето. Да се подкрепят ресурсите и силните страни на семейството. Да получат  

реална помощ, а не просто милост и съчувствие. Да им помогна да си изградят реални 

очаквания; да приемат своето дете с неговите различия и потребности, да се научат как 

да  го обучават, за да се справи с предизвикателствата в развитието си. Да бъда 

застъпник за правото на детето за равни възможности за образование.  

 Защо е важно да подкрепиш семейството на едно дете с трудности в развитието? 

Най-тъжното е, че често родителите на дете с увреждания  получават съвет в 

болницата, още веднага след раждането, да оставят детето в институция, където за 

него ще се полагат грижи. Сякаш е дефектна стока, която можеш да върнеш обратно, да 

направиш рекламация… Семейството няма информация какво предстои за тях и детето 

и как да се справят. Нужно е в такъв момент родителите да бъдат подкрепени за справяне 

с емоционалния стрес, да получат максимална информация за заболяването, да се 

адаптират към новата ситуация, да бъде насърчена връзката родител - дете, да усвоят 

умения за обгрижване и стимулиране развитието на детето. И да не забравяме, че преди 

всичко децата със специални потребности са като всички останали деца и най-много имат 

нужда от обич! 

ВАШАТА ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

Като лидер в предоставянето и развитието на услуги за деца и семейства, ние си даваме 

сметка, че за да осигурим качествена подкрепа, трябва много добре да познаваме нуждите на 

нашите клиенти и да инвестираме в експертиза за нашите специалисти. 

За да осигурим максимално ефективна подкрепа, за да се премахне или поне минимизира 

рискът за детето е нужно добре да познаваме трудностите, които преживяват семействата,  

обкръжаващата среда, подкрепата, на която те могат да разчитат от свои близки и роднини, 

други услуги, които могат да ползват в общността. Чрез Вашата подкрепа ние инвестираме 

в развитието на нашите специалисти, за да могат те самите 

да посрещат адекватно и по най-добрия начин нуждите на 

децата и семействата, с които работим. В тази връзка, нашите 

екипи редовно ползват външни и вътрешни супервизии и 

консултации. Имаме и разработена вътрешна обучителна 

програма за специалистите ни, за надграждане на тяхната 

експертиза.  

За осигуряването на сигурна и подкрепяща семейна среда 

за всяко дете, фондацията се нуждае от професионалисти, 

които да печелят доверието на децата и семействата, да им 

дават ценни насоки  и подкрепа. Затова и продължаваме да 

подкрепяме развитието на експертизата на нашите екипи. За 

да оползотворим набраните средства е важно те да бъдат 

инвестирани по най-ефективния начин, гарантиращ 

преодоляване на дефицитите на семейството и съответно 

намаляване на риска за детето.   
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ИСТОРИЯТА НА … МАЛКИЯ МИСТЪР 

Беше слънчев октомврийски ден, привидно спокоен работен ден, когато 

телефонът в офиса на фондацията позвъня. Беше сигнал от родилно 

отделение за новородено момченце в риск от изоставяне. Случаят 

касаеше млада майка на 28 г., родила първото си дете и изпаднала в 

тежка емоционална криза, сам-сама по коридорите на медицинското 

заведение. Веднага след като затворих телефона се отправих към 

болницата, обзета от мисли „Боже, какво е станало? Кой така е 

уплашил бедното момиче? Добре ли е детето?“  

ПРОЧЕТЕ ПОВЕЧЕ 

ДЕЦА, ПОДКРЕПЯНИ ОТ ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“ 

ОТПРАЗНУВАХА 1 ЮНИ 

По повод Деня на детето фондация „За Нашите Деца“ 

организира детски празник, в който се включиха деца 

от Дома за медико-социални грижи за деца „Св. 

София“ и центровете на фондацията. Празненството 

се състоя в двора на Центъра за обществена подкрепа 

„Св. София“, където бяха организирани различни 

забавления за децата. 

ПРОЧЕТЕ ПОВЕЧЕ 

 

ФИНАНСИТЕ НА ФОКУС 

38 835,00; 52%

547,44; 1%

2 735,00; 4%

1 094,00; 1%

11 486,00; 15%

20 346,56; 27%

Насочване на средства от Вечер на 
добродетелите 2014 Специалисти за работа с деца и 

техните семейства

Социализиращи дейности за деца

Материална и финансова подкрепа

Събития и кампании.

Директни разходи за 
Организационно развитие и 
изграждане на капацитет
Неизразходвани средства

http://detebg.org/bg/items/view/4436/Malkiyat-mistar.html
http://detebg.org/bg/items/view/5068/Detzata-na-fondatziya-Za-Nashite-Detza-otpraznuvaha-1-yuni.html
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Средствата, набрани с Вашата щедра подкрепа, които са в размер на 75 044 лева насочихме 

към две от основните услуги на фондацията – превенция на изоставянето и ранна интервенция 

за деца, защото: 

 При нивата на бедност на семействата, с които работим, е ключово важно да се 

съчетае предоставянето на професионалната социална услуга с финансово – 

материална подкрепа. Това снижава за известно време стреса на семейството и 

подпомага да се  гради капацитета му. Това е в основата на успешната ни социална работа. 

 Пълната стойност на нашата подкрепа е по-висока от това, което държавата признава 

като разходи. Лекарства, медицински прегледи, храна, пакети за новородени към момента 

не се покриват от държавното финансиране на центровете ни. Методиката на нашите 

центрове обаче определя тези разходи като неизменна част от предоставянето на нашите 

услуги и не могат да бъдат избегнати, именно за да се увеличи ефективността на 

предоставяната подкрепа като цяло.За първите 6 месеца инвестирахме 54 697,44 лв. в 

услугите за подкрепа на семействата и децата, с които работим.  

Благодарим Ви, че намерихме съдействие именно във Ваше лице, за да можем заедно да 

променим живота на повече деца в риск. Чрез Вашата подкрепа ние успяхме не само да 

поддържаме обема на работа с деца в риск и техните семейства и да даваме спокойствие и 

увереност на родителите, но и да увеличим броя на тези деца, които останаха да живеят в 

сигурна семейна среда.  

Вашето участие на Вечер на добродетелите 2014 година е инвестиция в бъдещето на 

децата на България, защото заедно можем да им дадем шанс за щастливо детство, каквото 

всяко дете заслужава!  

Ние ще продължаваме да се борим за това децата в България да се развиват в семейна среда 

до тогава, докато има деца в риск! Вярваме, че Вие ще продължавате да бъдете до нас и 

заедно ще сбъднем общата си мечта от Вечер на добродетелите 2014 - да осигурим за 

повече деца онова истинско детство, което само топлината, грижите и любовта на 

семейството, може да им донесе! 

Коментари, препоръки и мнения за това, което бихте искали да прочитате в отчета на 

Вечер на добродетелите, можете да изпращате на  i.ivanova@detebg.org - Ивелина Иванова, 

експерт „Организационна развитие“. 

 

Научете повече на www.detebg.org и на фейсбук страницата ни. 

mailto:i.ivanova@detebg.org
http://www.detebg.org/
https://www.facebook.com/zanashitedeca?fref=ts

